
REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor func[iilor contractuale gi a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din Spitalul de Pediatrie Ploiesti

CONFORM ORDINULUt NR.286/2011 actualizat modificat

TITLUL I: Organizarea gi desfigurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant pentru personalul contractual
CAPITOLUL l: Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
pentru personalul contractual
SECT IUNEA 1: Dispozitii generale
Art. 1

(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor unei funclii contractuale se face
prin concurs sau examen, in limita posturilor vacante sau temporar vacante prevdzute in statul de
functii.
(2) ln cazul in care la concursul organizat se prezintd un singur candidat, ocuparea postului se face
prin examen.
Att.2
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice
persoana care indeplinegte conditiile generale gi conditiile specifice stabilite prin figa postului pentru
ocuparea respectivei functii contractuale.
Art. 3
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplinegte urmitoarele condi{ii:
a) are cetd{enia romini, cetd{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(inand Spa[iului Economic European qi domiciliulin Romdnia;
b)cunoaEte limba romAnd, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplini de exercitiu;
e) are o stare de sinitate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestati pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdtile sanitare abilitate;
f) indeplinegte conditiile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdv6rgirea unei infractiuni contra umanitSlii, contra statului
ori contra autorititii, de serviciu sau in legdtura cu serviciul, care impiedicd infaptuirea justiliei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sdvirgite cu intenlie, care ar face-o
incompatibild cu exercitarea functiei, cu exceptia situatieiin care a intervenit reabilitarea.
Art.4
(1) Conditiile specifice pe care trebuie sd le indeplineasci persoana care participi la concursul
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza figei postului, la
propunerea structurilor in al cdror stat de functii se aflS funclia vacantd.
(2) Condiliile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante care necesiti studii superioare ori studii superioare de scurtd duratd se stabilesc
in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor gi specializdrilor din invdtdmdntul universitar de lungd
durati gi scutli durata, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenld gi
specializirilor gi programelor de studii din cadrul acestora.
(3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care indeplinesc
conditiile generale Ei specifice stabilite prin figa postului.
Art. 5
(1) in vederea ocupdrii unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul instituliilor sau
autoritdtilor publice transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea gi
desfdgu rarea concursurilor.



(2) Propunerea privind organizarea gi desfdgurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant prevdzutd la alin. (1) trebuie sd cuprindd urmdtoarele:
a) denumirea functiei contractuale vacante sau temporar vacante;
b) figa de post corespunzitoare functiei contractuale vacante sau temporar vacante intocmitd Ei
aprobati in conditiile legii;
c) bibliografia gi, daci este cazul, tematica stabilitd de conducdtorul structuriide specialitate care
propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;
d) propuneri privind componenta comisiei de concurs, precum gi a comisiei de solulionare a
contestatiilor;
e) tipul probelor de concurs: proba scrisi giisau proba practicd qi interviu, dupi caz;
f) alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiliile de participare.
(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrdri, articole de specialitate sau surse de informare
gi documente expres indicate, cu relevanti pentru functia contractuali vacanti sau temporar
vacantd pentru care se organizeazd concursul. Bibliografia intocmitd de cdtre structura de
specialitate in cadrul cdreia se afld postul vacant sau temporar vacant este transmisi
compartimentului de resurse umane gi aprobatd de conducitorul autoritdlii sau instituliei publice.
(4) Tematica concursului se stabilegte pe baza bibliografiei.

SECTIUNEA 2: Dosarul de concurs
Art. 6
(1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conline
urmitoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresati conducdtorului autoritdtii sau institu{iei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupi caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institutia publicd;
d) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverintele care atesti vechimea in muncd, in meserie gi/sau
in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazieruljudiciar sau o declaratie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale care sd-l
facd incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverintd medicald care si ateste starea de sdnitate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdlile
sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
(2)Adeverinta care atestd starea de sdndtate conline, in clar, numdrul, data, numele emitentului gi

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sandtilii.
(3) in cazul documentului prevdzut la alin. (1) lit. e), candidatuldeclarat admis la seleclia dosarelor,
care a depus la inscriere o declaratie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are
obliga[ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai tArziu pAnd la
data desfdgurarii primei probe a concursului.
(4) Actele previzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate gi in original ln vederea verificdrii
conformitdtii copiilor cu acestea.
SECT IUNEA 3: Publicitatea concursului
Art.7
(1) Autoritatea sau institulia publicd organizatoare are obligalia si publice, cu cel pulin 15 zile
lucritoare inainte de data stabiliti pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post
vacant, respectiv cu cel putin 10 zile lucrdtoare inainte de data stabilita pentru prima probd a
concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anuntul privind concursul in Monitorul
oficial al Rominiei, Partea a lll-a, intr-un cotidian de largd circulalie, precum gi la
sediul acesteia. Daci autoritatea sau institutia publici are pagind de internet, afiEarea se face gi pe
aceastd pagina, la sectiunea special creati in acest scop.



(2) Anuntul afigat la sediul gi, dupa caz, pe pagina de internet a autoritilii sau instituliei publice
organizatoare a concursului va cuprinde in mod obligatoriu urmitoarele elemente:
a) numirul gi nivelul posturilor scoase la concurs, precum gi structurile in cadrul cdrora se afld
aceste posturi, precum gi denumirea postului pentru care se organizeazd concursul;
b) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a
dosarului de concurs gi datele de contact ale persoanei care asigurd secretariatul comisiei de
concurs;
c) conditiile generale gi specifice prevdzute in figa de post,
d) condiliile necesare ocupirii unui post de naturd contractualS vacant sau temporar vacant
prevdzute la art. 3;
e) tipul probelor de concurs, locul, data qi ora desfdgurdrii acestora;
f) bibliografia gi, dupi caz, tematica;
g) calendarul de desfSgurare a concursului, respectiv data-limitd gi ora pAnd la care se pot depune
dosarele de concurs, datele de desfdqurare a probelor de concurs, termenele in care se afigeazi
rezultatele pentru fiecare probd, termenele in care se pot depune gi in care se afigeazd rezultatele
contestatiilor, precum gi termenul in care se afigeazi rezultatele finale.
(3) lnforma{iile referitoare la organizarea gi desfdgurarea concursului prezentate la alin. (2) se
mentin la locul de afigare gi, dupi caz, pe pagina de internet a autoritdlii sau instituliei publice
organizatoare pand la finalizarea concursului.
(4) Anuntul publicat in presa scrisi giin Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a lll-a, va conline:
denumirea postului, nivelul studiilor gi vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupdrii postului
pentru care se organizeazd concursul, data, ora gi loculde desfdqurare a acestuia, data-limiti pAnd
la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs gi datele de contact ale persoanei care
asigurd secretariatul comisiei de concurs.
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunlul cuprinzAnd condiliile generale gi specifice,
calendarul de desfdgurare a concursului, bibliografia gi, dupd caz, tematica, se transmit spre
publicare cdtre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, in
termenele previzute la alin. (1).
(6) Publicitatea in cazul modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfdgurarea
concursuluise realizeazdin celmai scurttimp prin mijloacele previzute la alin. ('1).
SECT IUNEA 4: Constituirea comisiilor de concurs 9i de solulionare a contestaliilor
Art. 8
(1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritdlii sau instituliei publice organizatoare
a concursului, in conditiile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv
comisia de solu{ionare a contestatiilor, pdnd cel tirziu la data publicirii anunlului de concurs.
(2) Persoanele nominalizate in comisia de concurs gi in comisia de solulionare a contestaliilor, cu

exceptia secretarului, sunt persoane cu pregdtire gi experienla profesionali in domeniul postului
pentru care se organizeazd concursul.
(3) Atat comisia de concurs, c6t gi comisia de solulionare a contestaliilor au fiecare in componenla
lor un pregedinte, 2 membri qi un secretar.
(4) Pregedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solulionare a contestaliilor se
desemneazi din rindul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a tomisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs gi secretariatul comisiei de solulionare a contesta{iilor se
asigura, de reguld, de cdtre o persoand din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autoritalii
sau institutiei publice organizatoare a concursului, acestea neavAnd calitatea de membri.
(6) Secretarul comisiei de concurs este gi secretar al comisiei de solulionare a contestaliilor gi este
numit prin actul prevdzut la alin. (1).
(7) Pentru institutiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parle gi un

reprezentant al organizatiei profesionale, in condiliile prevdzute de lege.
(8) ln situatia in care in cadrul institutiei publice nu existd specialigti in profilul postului scos la
concurs, in comisia deconcurs pot fi cooptati specialigti din afara unitdlii.



(9) Pentru institutiile publice din sistemul sanitar, organizalia sindicald reprezentativd la nivel de
unitate va nominaliza un reprezentant al organizaliei sindicale, care va avea rolul de observator in
comisia de concurs.
(10)in situalia in care in cadrul institu[iei publice nu existd sindicat reprezentativ, sindicatele
semnatare ale contractului colectiv de munci igi vor desemna reprezentanli in comisia de concurs in
calitate de observator.
(11) Membrii desemnati potrivit prevederilor alin. (9) gi (10) trebuie sd indeplineasci condiliite
prevdzute la art. 10 alin. (1) gi art. 1 1.
Art. 9
Persoanele desemnate in comisiile de concurs sau de solulionare a contestaliilor trebuie sd
indeplineascd cumulative urmdtoarele condilii:
b) sd de{ina o functie cel putin egald sau echivalentd cu funclia contractuald vacantd pentru
ocuparea cdreia se organizeazd concursul;
c) sd nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
Art. 10
(1) Nu poate fidesemnati in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de
solutionare a contestatiilor persoana care a fost sanclionatd disciplinar, iar sancliunea aplicatd nu a
fost radiatd, conform legii.
(2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibili cu calitatea de membru in comisia
de solulionare a contestatiilor.
Art. 11

Nu poate fi desemnatd in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solulionare a
contesta{iilor persoana care se afli in urmdtoarele situatii:
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidali sau interesele patrimoniale ale sale
ori ale so[ului sau sotiei pot afecta impa(ialitatea gi obiectivitatea evaludrii;
b) este sot, solie, rudd sau afin pdni la gradul al lV-lea inclusiv cu oricare dintre candidali ori cu un
alt membru al comisiei de concurs sau alcomisiei de solutionare a contestaliilor;
c) este sau urmeazd sd fie, in situa[ia ocupdrii postului de conducere pentru care se organizeazd
concursul, direct subordonat ierarhic al oricdruia dintre candidati.
Att.12
(1)Situatiile prevdzute la art. 10 gi 11 se sesizeazd in scris conducitorului autoritaliisau instituliei
publice organizatoare a concursului de cdtre persoana in cauz5, de oricare dintre candidali, ori de
orice altd persoand interesatd, in orice moment al organizirii gi desfigurdrii concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligalia si

informeze, in scris, cu celeritate, pers^oanele care i-au desemnat despre aparilia oricirei situalii
dintre cele prevdzute la art. 10 gi 11. in aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei
de solutionare a contestatiilor au obligatia si se abtini de la participarea ori luarea vreunei decizii cu
privire la concurs.
(3) in cazul constatdrii existenlei uneia dintre situaliile previzute la art. 10 gi 11 actuladministrativ
de numire a comisiei de concurs, respectiv de solutionare a contestaliilor se modificd in mod
corespunzdtor, in termen de cel mult doud zile lucrdtoare de la data constatdrii, prin inlocuirea
persoanei aflate in respectiva situalie cu o alti persoand care sd indeplineascd condi{iile prevdzute
la art. 9.
(4)in cazulin care oricare dintre situaliile prevazute la art. 10 gi 11 se constatd ulteriordesfiEuririi
uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfagurate se recalculeazi prin
eliminarea evaludrii membrului aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub
tezenta asigurdrii validitdtii evaluirii a cel putin doui treimi din numdrul membrilor comisiei de
concurs.
(5) in situalia in care nu este asiguratd validitatea evaluirii a cel pu{in doud treimi din numdrul
membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare gi desfdgurare a concursului se reia.
Art. 13
Neindeplinirea de cdtre membrii comisiilor de concurs gi de solutionare a contestaliilor a obliga{iei
prevazute la art." 12



alin. (2)se sanctioneazd potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele misuri pentru asigurarea
transparenteiin exercitarea demnitatilor publice, a funcliilor publice giin mediul de afaceri,
prevenirea gi sanctionarea corupliei, cu modificirile 9i completirile ulterioare.
Att.14
in funclie de numdrul qi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se
organizeazd concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.
SECT IUNEA 5: Atributiile comisiei de concurs gi ale comisiei de solulionare a contestaliilor
Art. 15
Comisia de concurs are urmdtoarele atribulii principale:
a) selecteazi dosarele de concurs ale candidatilor;
c) stabilegte subiectele pentru proba scrisd;
d) stabilegte planul probei practice 9i realizeazd proba practicd;
e) stabilegte planul interviului gi realizeazd interviul;
f) noteazd pentru fiecare candidat proba scrisi gi/sau proba practicd gi interviul;
g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidalilor;
h) semneazd procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupi fiecare etapd de ioncurs,
precum gi raportul final al concursului.
Art" 16
comisia de solulionare a contestatiilor are urmitoarele atribulii principale:
a) solutioneazd contestatiile depuse de candidali cu privire la seleclia dosarelor gi cu privire la
notarea probei scrise, probei practice gi a Interviului;
b)transmite secretarului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate candidalilor.
Art.17
Secretarul comisiilor de concurs gi de solutionare a contestaliilor are urmitoarele atribu{ii principale:
a) primegte dosarele de concurs ale candidatilor, respectiv contestaliile;
b) convoacd membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solulionare a contestaliilor,
la solicitarea pregedintelui comisiei;
c) intocmegte, redacteazd gi semneazd aldluri de comisia de concurs, respectiv comisia de
solutionare a contestatiilor, intreaga documenta{ie privind activitatea specificd a acesteia, respectiv
procesul-verbal al selec{iei dosarelor gi raportul concursului;
d) asiguri afigarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv rezultatele
eventualelor contesta{ii;
e) indeplinegte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfdgurare a concursului.
CAPIT OLUL ll: Desfigurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant corespunzitor unei func(ii contractuale
SECT IUNEA 1: Dispozi[ii generale privind desfigurarea concursului
Art. 18
(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constS, de reguld, in 3 etape
succesive, dupi cum urmeazd:
a) seleclia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisd gi/sau probi practicd;
c) interviul.
(2) Proba practicd poate fi introdusd in cazul functiilor contractuale la care este necesard verificarea
abilititilor practice.
(3) Se pot prezenta la urmdtoarea etapd numai candidalii declarali admigi la etapa precedentd.
Art.'19
(1) in vederea participirii la concurs, candidalii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile
lucritoare de la data afigdrii anunlului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile
lucrdtoare pentru un post temporar vacant.
(2) In termen de maximum doud zile lucrdtoare de la data expirdriitermenului de depunere a

dosarelor in cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv maximum o zi lucrdtoare
pentru ocuparea unui post temporar



vacant, comisia de concurs are obligalia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii
conditii lor de participare.
(3) Dupa finalizarea selectiei dosarelor se va incheia un proces-verbal, care va fi semnat de cdtre

toti membrii comisiei.
SECT IUNEA 2: Seleclia dosarelor de concurs, proba scrisi gi/sau proba practici a
concursului 9i interviul
Art. 20
Rezultatele selectdrii dosarelor de inscriere se afigeazi de citre secretarul comisiei de concurs, cu
menliunea <admis> sau <respins>, insotitd, dupd caz, de motivul respingerii, la sediul autoritilii ori
institutiei publice organizatoare a concursului, precum 9i pe pagina de internet a autoriti{ii sau
institu[iei publice, dupi caz, in termen de o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut la art.
19 alin. (2).
Art.21
(1) Proba scrisd constd in redactarea unei lucrdri giisau in rezolvarea unor teste-grili.
(2) Prin proba scrisd se testeazd cunogtintele teoretice necesare ocupdrii postului pentru care se
organizeazd co ncu rs u l.

(3) Subiectele pentru proba scrisi se stabilesc pebaza bibliografiei gi, dupi caz,pe bazatematicii
de concurs, astfel incAt si reflecte capacitatea de analizd gi sintezd a candidalilor, in concordan{i
cu nivelul gi specificul postului pentru care se organizeazd concursul.
(4) Pentru candidatii la ocuparea aceluiagi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiagi concurs,

cu exceptia cazului in care concursul se desfdgoard in mai multe serii.
(5) Comisia de concurs stabilegte subiectele qi alcdtuiegte seturile de subiecte pentru proba scrisa,
in ziua in care se desfdgoari proba scrisd.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmegte minimum doud seturi
de subiecte care vor fi prezentate candidatilor.
(7) Membrii comisiei de concurs rdspund individual pentru asigurarea confidenlialitalii subiectelor
propuse.
(8) Seturile de subiecte se semneazd de to[i membrii comisiei de concurs gi se inchid in plicuri
sigilate purtAnd gtampila autoritdtii sau a institutiei publice organizatoare a concursului.
(9) Comisia de concurs stabilegte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunici odati
cu subiectele gi se afigeazd la locul desfdgurdrii concursului.
(10) ln cazul in care proba scrisi constd in rezolvarea unor teste-grild, intrebdrile pot fi formulate cu
cel mult doui zile inainte de proba scrisd, cu conditia ca numirul acestora sd fie de 3 ori mai mare
decAt numdrul intrebirilor stability pentru fiecare test-gri15. intrebdrile pentru fiecare testgrili se
stabilesc in ziua in care se desfigoard proba scrisd, inainte de inceperea acestei probe.
(11) inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidalilor, in vederea indeplinirii
formalitililor prealabile, respectiv verificarea identitiitii. Verificarea identitdlii candidalilor se face pe
baza cii(ii de identitate, car[ii electronice de identitate, c5(ii de identitate provizorie sau a buletinului
de identitate, aflate in termen de valabilitate. Candidatii care nu sunt prezenli la efectuarea apelului
nominal ori care nu pot face dovada identitdtii prin prezentarea c5(ii de identitate, ci(ii electronice
de identitate, ci(ii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerali absen{i.
(12) Dupe verificarea identitSlii candidatilor, iegirea din sald a acestora atrage eliminarea din

concurs, cu exceptia situatiilor de urgenti in care acegtia pot fi insotiti de unul dintre membrii
comisiei de concurs sau de persoanele care asigurd supravegherea.
(13) Durata probei scrise se stabilegte de comisia de concurs in funclie de gradul de dificultate gi
complexitate al subiectelor, dar nu poate depigi 3 ore.
(al La ora stabilitd pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezintd candidalilor seturile
de subiecte gi invitd un candidat sd extragi un plic cu subiectele de concurs.
(15) Dupa inceperea comunicdrii subiectelor este interzis accesul candidalilor care int6rzie sau al
oricdrei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum gi a persoanelor care asigurd
secretariatul comisiei deconcurs, respectiv supravegherea desfdgurdrii probei.
(16)in incdperea in care are loc concursul, pe toatd perioada deiulSrii acestuia, inclusiv a
formalitiitilor prealabile gi a celor ulterioare finalizdrii probei, candidalilor nu le este permisi



detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de
comunicare la distantd.
(17)Nerespectarea dispozi{iilor previzute la alin. (16)atrage eliminarea candidatutuidin proba de
concurs. Comisia de concurs, constatind incdlcarea acestor dispozi{ii, elimind candidatui din sali,
inscrie mentiunea "anulat" pe lucrare gi consemneazd cele intAmplate in procesul-verbal.
(18) Lucririle se redacteazd, sub sanctiunea anuldrii, doar pe seturile de hdrtie asigurate de
autoritatea sau institutia publici organizatoare a concursului, purtdnd gtampila aceiteia pe fiecare
filii. Prima fili, dupd inscrierea numelui gi a prenumelui in collul din dreapta sus, se lipegte astfel
inc6t datele inscrise sd nu poati fi identificate gi se aplicd gtampila autoritilii sau instituliei publice
organizatoare a concursului, cu exceptia situaliei in care existi un singur candidat pentiu postul
vacanUtemporar vacant, caz in care nu mai existd obligatia sigildrii lucririi.
(19) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisd, respectiv testul-grila, la
finalizarea lucrdrii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnAnd borderoul specialintocmit
in acest sens.
Art.22
Proba practicd constd in testarea abilititilor gi aptitudinilor practice ale candidatului in vederea
ocupdrii postului vacant sau temporar vacant pentru care candideazd.
Art. 23
(1) Proba practici se desfigoard pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include
urmdtoarele criteria de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situatiilor dificile;
c) indemAnare gi abilitate in realizarea cerintelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) cspacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfdqurarea probei practice.
(2) ln vederea testirii pentru proba practici se pot stabili gi alte criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate in timpul derulirii probei practice vor fi consemnate in scris in anexa la
raportulfinal al concursului, intocmitd de secretarul comisiei de concurs, care se semneazd de
membrii acestei comisii Ei de candidat.
Att.24
(1)in cadrul interviului se testeazd abilit5lile, aptitudinile qi motivalia candidalilor. Proba interviului
poate fi sus{inutd doar de cdtre acei candidali declarati admiqi la proba scrisi gi/sau proba practicd,
dupi caz.
(2) lnterviul se realizeazd conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua
desfdgurdrii acestei probe, pebaza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
a) abilit6!i gi cunogtinte impuse de functie;
b)capacitatea de analizi 9i sintezi;
c) motivatia candidatului;
d) comportamentul in situatiile de crizd;
e) ini{iativd gi creativitate.
(3) ln func{ie de cerintele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare
previzute la alin. (2) lit. d) gie) sunt stabilite op{ional de citre ordonatoriide credite ai autoritdlii sau
institutiei publice organizatoare a concursului.
(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include gi elemente referitoare la:

a) capacitatea de a lua decizii gi de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriald.
(5) lnterviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucritoare de la data suslinerii probei scrise
gi/sau probei practice, dupi caz.
(6) Data gi ora sus[inerii interviului se aflgeazi obligatoriu odatd cu rezultatele la proba scrisd gi/sau
practicd, dupi caz.



(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebdri candidatului. Nu se pot adresa
intrebdri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicald, religie, etnie, starea
materiald, originea sociald sau care pot constitui discriminare pe criteriide sex.
(8) lntrebarile gi rispunsurile la interviu se inregistreazd sau se consemneazi in scris in anexa la
raportul final al concursului, intocmiti de secretarul comisiei de concurs, gi se semneazd de membrii
acesteia gi de candidat.
SECT IUNEA 3: Notarea probelor 9i comunicarea rezultatetor
Art. 25
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupd cum urmeazi:
a) pentru proba scrisd punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practici punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Art. 26
(1) Anterior inceperii corectdrii lucrdrilor la proba scrisS, fiecare lucrare va fi numerotatd, cu exceplia
cazului in care existd un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.
(2) Notarea probei scrise qi/sau a probei practice gi a interviului, dupa caz, se face in termen de
maximum o zi lucrdtoare de la flnalizarea fiecdrei probe.
(3) Lucrarile de la proba scrisd, cu excep(ia cazuluiin care existd un singur candidat pentru

ocuparea postului vacanVtemporar vacant, se corecteazd sigilate.
(4) Punctajele se acordi de citre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare
lucrare scrisd, gi se noteazd in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisd se
face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrdrile care prezintd insemndri de naturi sd conducd la identificarea candidalilor se anuleazd
gi nu se mai corecteazi. Mentiunea "anulat" se inscrie atAt pe lucrare, cAt gi pe boideroul de notare
qi pe centralizatorul nominal, consemndndu-se aceasta in procesul-verbal.
Art.27
(1) in situalia in care pentru o lucrare se inregistreazi diferenle mai maride 10 puncte intre
punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteazd de citre toli membrii
acesteia. Procedura recorectirii se reia ori de cite ori se constati cd existi diferenle mai mari de 10
puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei deconcurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectirii.
Art. 28
(1) Lucrririle scrise, dupd acordarea punctajelor finale, se desigileazd.
(3) Sunt declarati admigi la proba scrisi candidatii care au oblinut:

a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea func{iilor contractuale
de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale
de conducere.
Art. 29
(1) lnterviul gi/sau proba practicd se noteazi pebaza criteriilor previzute gi a punctajelor maxime
stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei
practice.
(2) Membrii comisiei de concurs acordd, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevdzute.
Punctajele se acordd de cdtre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare
candidat, gi se noteazd in borderoul de notare.
(3) Sunt declara{i admigi la interviu gi/sau proba practici candidalii care au oblinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale
de executie,
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale
de conducere.
Art. 30
(1) Punctajulfinal se calculeazd ca medie aritmeticd a punctajelor oblinute la proba scrisd gi/sau la
proba practicd gi interviu, dupd caz.



(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescdtoare, vor fiinscrise intr-un centralizator
nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul oblinut la fiecare dintre probele
concursului" Centralizatorul nominal sesemneazd pe fiecare pagini de fiecare dintre membrii
comisiei de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final
alfiecirui candidat gi a menliunii <admis> sau <respins>, prin afigare la sediul gi pe pagina de
internet a autorititii sau institutiei publice organizatoare a concursului, dupd caz,in termen de
maximum o zi lucrdtoare de la data finalizirii probei.
(a) Se consideri admis la concursul pentru ocuparea unui post vacanUtemporar vacant candidatul

care a ob[inut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelagi post, cu
conditia ca aceqtia sd fi obtinut punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisd,
iar daci egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasti situalie vor fi invitali la un nou interviu in
urma cdruia comisia de concurs va decide asupra candidatului cdgtigdtor.
(6) in situalia in care nu s-a organizat proba scrisd, la punctaje egite are prioritate candidatul care a
obtinut punctajul cel mai mare la proba practicd, iar dacd egalitatea se menline, candidalii aflali in
aceasti situa{ie vor fi invitati la un nou interviu in urma cdruia comisia de concurs va decide asupra
candidatului cAgtigitor.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei functii contractuale vacante sau temporar
vacante se consemneazdin raportul final al concursului.
SECTIUNEA 4: Solulionarea contestatiilor
Art. 31

Dupd afigarea rezultatelor obtinute la seleclia dosarelor, proba scrisi gi/sau proba practicd gi
interviu, dupi caz, candidatii nemul{umiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi
lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului selec{iei dosarelor, respectiv de la data afigarii rezultatului
probei scrise gi/sau a probei practice gi a interviului, sub sanctiunea decdderii din acest drept.
Art.32
(1) in situalia contesta{iilor formulate fald de rezultatul selecliei dosarelor, comisia de solulionare a
contestatiilor va verifica indeplinirea de citre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la
concurs in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a
contestatiilor.
(2) ln situa{ia contestatiilor formulate fati de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului
comisia de solu{ionare a contestaliilor va analiza lucrarea sau consemnarea rdspunsurilor la interviu
doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului
de depunere a contestatiilor.
Art. 33
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contesta[ia, modificAnd rezultatul selecliei dosarelor,
respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, in situatia in care:
a) candidatul indeplinegte conditiile pentru a participa la concurs, in situa{ia contestaliilor formulate
fatd de rezultatul selectiei dosarelor;
b) constati ci punctajele nu au fost acordate potrivit baremului gi rdspunsurilor din lucrarea scrisd
sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebdrilor formulate gi
rdspunsurilor candidatilor in cadrul intervi ului;
c) constata cd punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) ca urmare a recorectdrii lucririide la proba scrisi, respectiv aanalizdrii consemndrii rdspunsurilor
la interviu, candidatul declarat inilial "respins" obline cel putin punctajul minim pentru promovarea
probei scrise sau a interviului.
Art. 34
(1)Contestatia va fi respinsd in urmdtoarele situatii:
a) candidatul nu indeplineEte conditiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului gi rdspunsurilor din lucrarea scrisd sau punctajele
de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebdrilor formulate 9i rispunsurilor
candidatilor in cadrul interviului;



c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afigare la sediul autoritdlii sau
institutiei publice organizatoare a concursului, precum gi pe pagina de internet a acesteia, dupd caz,
imediat dupd solutionarea contestatiilor.
(3) Rezultatele finale se afigeazd la sediul autoritdlii sau instituliei publice organizatoare a

concursului, precum gi pe pagina de internet a acesteia, dupd caz, in termen de maximum o zi
lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut laarl.32alin. (2) pentru ultima probi, prin
specificarea punctajului final al fiecirui candidat gi a menliunii <admis> saucrespins>.
Art. 35
Candidatul nemultumit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa instanlei de
contencios administrativ, in conditiile legii.
Art. 36
(1)Autoritatea sau institutia publici organizatoare a concursului pune la dispozilia candidalilor
interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de
comisia de solutionare a contesta[iilor, care sunt informalii de interes public, cu respectarea
confiden{ialitiitii datelor care fac referire la ceilalli candidali, inclusiv a datelor cu caracter personal,
potrivit legii"
(2) Se excepteazi de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs,
respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care conlin date cu caracter personal ale
candidatilor, potrivit legii.
(3) Orice candidat igi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisd individuald redactatd in cadrul
probei scrise a concursului, dupd corectarea gi notarea acesteia, in prezenla secretarului comisiei
de concurs.
SECT IUNEA 5: Suspendarea, amAnarea gi reluarea concursului
Art. 37
(1) in cazulin care, de la data anunldrii concursuluigi pAna la afigarea rezultatelorfinale ale
acestuia, conducitorul autoritdtii ori institutiei publice in al cdrei stat de funclii se gdsegte postul
pentru care se organizeazd concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale
privind orgSnizarea qi desfdgurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu
celeritate. in cazul in care se constati ci nu au fost respectate prevederile legale sau c6nd
aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale previzute de lege,
desfdgurarea concursului va fi suspendatS.
(2) Suspendarea se dispune de cdtre conducitorul autorita{ii ori instituliei publice, dupd o verificare
prealabild, in regim de urgentd, a situatieiin fapt sesizate, dacd se constati existenla unor
deficien[e in respectarea prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi fdcutd de cdtre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solulionare a
contestatiilor, de cdtre oricare dintre candidati sau de citre orice persoani interesatd.
(4) ln situa{ia in care, in urma verificdrii realizate potrivit alin. (1), se constati cd sunt respectate
prevederile legale privind organizarea qidesfdgurarea concursului, acesta se desfdqoar6 in
continuare.
Art. 38
(1)in cazulin care, din motive obiective, nu se pot respecta data giora desfdquririiconcursului:
a) concursul se amand pentru o perioadi de maximum 1s zile lucrdtoare;
b) se reia procedura de organizare gi desfdgurare a acestuia dacd amAnarea nu poate fi dispusd
conform lit. a).
(2) ln situa{ia constatdrii necesitiitii amAnirii concursului, autoritatea sau institulia publicd
organizatoare a concursului are obligatia:
a) anuntdrii, prin aceleagi mijloace de informare, a modificdrilor intervenite in desfigurarea
concursului;
b) informdrii candidatilor ale ciror dosare au fost inregistrate, dacd este cazul, prin orice mijloc de
informare care poate fidovedit.
Art. 39



(1)Candidaturile inregistrate la concursula cdrui procedurd a fost suspendatd sau amanatd se
considerd valide dacd persoanele care au depus dosarele de concurs igi exprima in scris intenlia de
a participa din nou la concurs la noile date.
(2) in situalia in care, la reluarea procedurii de concurs prevdzute la art. 37, in dosare existd
documente a cdror valabilitate a incetat, candidalii au posibilitatea de a le inlocui p6nd la data
previzutd la art^ 40 alin. (1).
SECT IUNEA 6: Prezentarea la post
Art. 40
(1) Candidatii declarati admiqi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzitor uneifunctiicontractuale sunt obliga{i sd se prezinte la post in termen de maximum 15
zile calendaristice de la data afigdrii.
(2) Pf n exceplie de la prevederile alin. (1), in urma formuldrii uneicereri scrise Eitemeinic motivate,
candidatul declarat <admis> la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrdtoare de la afigarea
rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depdgi 20 dezile
lucratoare de la data afigdrii rezultatului concursului pentru funcliile de execulie qi +S de zile
lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului concursului pentru funcliile de condutere.
(3) in cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de muncd

se incheie pe perioada absentei titularului postului.
(4) ln cazul neprezentdrii la post la termenul stabilit la alin. (1) giin lipsa uneiingtiin{dri potrivit alin.
(2), postul este declarat vacant, urmAnd si se comunice candidatului care a oblinut-nota finald
imediat inferioari posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
TITLUL l!: Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice
Art. 41
(1) Prin promovare se asigurd evolulia in carierd a personalului contractual, prin trecerea intr-un
grad superior sau treaptd profesionald superioari, intr-o funclie de conducere sau intr-o funclie
pentru care este prevdzut un nivel de studii superior.
(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se
face, de reguli, pe un post vacant, iar, in situa{ia in care nu existd un asemenea post, se face prin
transformarea postului din statul de funclii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat
superior.
(3) Promovarea intr-o functie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor
art. 1-40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.
(4) Promovarea intr-o functie pentru care este prevdzut un nivel de studii superior se face prin
transformarea postului din statul de functii in care aceasta este incadrat intr-un post previzut cu
studii superioare de scurtd sau de lungd duratd, al cdrui grad profesional este imediat superior celui
de debutant, cu mentinerea gradatiei avute la data promovdrii, ca urmare a oblinerii unei diplome de
nivel superior gi a promovdrii examenului organizat in acest sens, cu respectaiea prevederilor ad.
41t,44 9i 45.
(5) Propunerea de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de
cdtre salariat a unor forme de invdtdmint superior in specialitatea in care igi desfdgoard activitatea
sau consideratd de autoritatea ori institutia publicd ca fiind utili pentru desfSgurarea activitdlii,
justificata de necesitatea modificdrii figei de post, se face de cdtre geful ierarhic superior la Cererea
salariatului, insotita de copia legalizatd a diplomei de licen{d, respectiv a diplomei de absolvire sau,
dupd caz, de adeverin{a care sd ateste absolvirea studiilor, eliberate de o institulie de invdldmint
s_uperior acreditati, gi este aprobatd de citre conducitorul autoritdlii ori instituliei publice.
(6) Promovarea intr-o funclie pentru care este prevdzut un nivel de studii supeiior'se face numai in
mdsura in care conducitorul autoriti{ii sau institu{iei publice decide ca atribuliile din figa postului si
fie modificate in mod corespunzdtor.
(7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se
face prln examen, in baza unui referat de evaluare intocmit Oe gefut ierarhic Ai apiobat de
conducdtorul autoritatii sau institutiei publice.



(8) Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial,
semestrial sau anual, in functie de decizia conducdtoruluiautoritdlii ori initituliei publice.
(9) Referatul de evaluare intocmit de geful ierarhic cuprinde urmdioarele elemenie:
a) descrierea activitdtii desfdgurate de candidat;
b) nivelul de insugire a legislatiei specifice activitilii desfdgurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atribuliilor;
d) conduita candidatului in timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia gi, dupd caz, tematica examenului de promovare;
9) OrgRuneri privind componenla comisiei de examinare gi cea de solulionare a contestaliilor.
(10) Referatul de evaluare se depune pind in ultima zi lucrdtoare a fieidrui trimestru la
compartimentul resurse umane sau la persoana desemnatd in acest sens.
Art.41t
(1)Anuntul privind examenul de promovare se afigeazi la sediul gi pe pagina de internet a autoritdlii
sau instituliei publice, dupd caz, cu 10 zile lucritoare inainte de data stabilita pentru organizarea
acestuia.
(2) Anunlul va contine in mod obligatoriu:
a)data, ora gi locul desfdgurdrii examenului;
b) bibliografla gi, dupd caz tematica;
c) modalitatea de desfdgurare a examenului.
Art.42
Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritdlii sau instituliei publice se aproba
procedura de organizare gi desfdgurare a examenului de promovare a personalului contractual.
Art. 43
(1) Examenul de promovare a personaluluicontractualconsti in suslinerea unei probe scrise sau a
unei probe practice, dupd caz, stabilite de comisia de examinare.
(2) Proba practici se sustine in cazul funcliilor contractuale la care este necesari verificarea

abilititi lor practice.
(3) Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare, candidatul trebuie si fi obtinut calificativul <foarte bine> la evaluarea performanlelor
profesionale individuale cel putin de doud ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activiiate.
(4) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevdzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr.

28412010 privind salarizarea unitari a personalului platit din fonduri publice, cu modificdrile
ulterioare.
Att.44
(1) Comisia de examinare gi comisia de solulionare a contestaliilor, desemnate prin act administrativ
al ordonatorului de credite al autoritdlii sau instituliei publice, sunt formate din 3 membri cu
experien[a gi cunogtintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea gi un secretar,
cu respectarea prevederilorart.26 alin. (5)din Legeacadru nr.2B4l2O10, cu modificdrile ulterioare.
(2) Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibild cu calitatea de membru in
comisia de solutionare a contestatiilor.
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei gi, dupd caz, atematicii
maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabilegte 3 pAnd la-g subiecte, cu cel mult
doua ore inainte de ora stabilitd pentru examenul de promovare.
(4) La locul, data gi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispozitia fiecdrui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (3).
(5) Fiecare candidat redacteazi o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cdtre comisia de
examinare.
(6) Durata examenului de promovare se stabileEte de comisia de examinare in funclie de gradul de
dificultate gi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depigi 3 ore.
Art. 45
(1)in cadrul examenului de promovare fiecare membru alcomisieide examinare noteazd lucrarea
elaboratd de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pebaza urmdtoarelor criterii:



a) cunogtinte teoretice necesare funcliei evaluate;
b) abilitali de comunicare;
c) capacitate de sintezd;
d) complexitate, ini{iativd, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabilegte ponderea din nota finald a fiecirui criteriu prevdzut la alin. (1).
(3) Proba practicd este notatd de citre membrii comisiei de examinare cu un punctajde maximum'100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se afigeazd la sediul autoritdlii sau instituliei publice,
precum gi pe pagina de
internet a acesteia, dupd caz, in termen de doui zile lucrdtoare de la data suslinerii acestuia.
(7) Candidatii nemultumiti de rezultatul oblinut pot depune contestalie in termen de o zi lucrdtoare
de la data afigirii rezultatelor, sub sancliunea decdderii din acest drept.
(8) Comisia de solutionare a contesta{iilor va reevalua lucrarea sau proba practicd, iar rezultatele
finale se afigeazi la sediul instituliei sau autoritd[ii publice in doui zile lucrdtoare de la data expirdrii
termenului de depunere a contestaliei.
Art.45r
(1) Persoanele incadrate in funclii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, Ia
sfdrgitul perioadei de debut stabilite in condiliile legii, in funclia, gradul sau treapta profesionald
imediat superioard, in baza unui referat de evaluare intocmit, cu respectarea pievederilor art. 41
alin. (9)' de geful ierarhic Ai aprobat de conducdtorul autoritdlii sau instituliei publice.
(2) Examenul de promovare se desfdgoard cu respectarea pievederilor art. 41t,44 gi 45.
Art. 452
(1) incadrarea in noua funclie ca urmare a promovdriiexamenului de promovare se face incepand
cu prima zi a lunii urmdtoare celei in care a avut loc promovarea.
(2) Dupa promovare figa de post se modifica gi se completeazd cu noi atribulii.

Manager,
Dr.Visean Catalin


